
Del med naboen – hvilke positive 
elementer ble du opptatt av i 
filmen? Begrunn hvorfor du

tenker det var positivt.

Tove Lafton



Positive elementer og spørsmål

• Bli sett
• Fokusere på det vi vil at det skal skje mer av
• Finne fokuspunkter for samtalen videre
• Å selv ta stilling

• Åpne for undring og undersøkelse

Tove Lafton



Veiledning

• Undersøkelse av egen praksis
• Klargjøring
• Ikke terapi
• Utvikling av profesjonskunnskap i et fellesskap

• Innebærer mer enn bare «meg»

Tove Lafton
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Praktisk
yrkesteori

“Enhver yrkesutøver
har en teori om sin 

praksis eller
yrkesutøvelse, og 
denne praktiske
yrkesteorien er
subjektivt den 

sterkeste faktoren for 
yrkesutøverens

praksis”. 
(Handal og Lauvås 1990)



oSpørsmål som utforsker forskjeller på;  personplan, 
relasjoner, meninger og ideer, nåtid/fortid. 

oEffektspørsmål med fokus på gjensidig påvirkning. 

oTrekke inn flere perspektiver. 

oHypotetiske spørsmål, for å trekke inn flere 
muligheter. 



Målet

• Utvikle 
handlings-
alternativene
• Sette ord på 

taus kunnskap
• Ta i bruk fag 

og 
faglitteratur

Hentet fra https://www.kslaring.no/course/index.php?categoryid=1175



”Dette resonnementet leder fram til en viktig 
funksjon som veiledningen bør ha, nemlig å 
hjelpe hver enkelt yrkesutøver til å bli mer 

bevisst sin egen praktiske yrkesteori. Dette 
har en verdi i seg selv, men dessuten er det 
trolig en avgjørende forutsetning for endring 

og utvikling”  (L&H 2000:185)



Tilpasning eller danning?
Hellesnes 1975

• Den tilpassede tar for gitt rammer, forutsetninger, 
styringssignaler….
• Det er bare sånn det er 
• Praksis blir teknikk

• En dannet person har faglig integritet og 
selvstendighet....
• Argumenterer og analyserer – påvirker – politisk atferd
• Profesjonell yrkesutøver

Tove Lafton



Barnehagen –
et demokratisk prosjekt

Et likeverdig møte mellom to (eller flere) 
subjekter er avhengig av at man samles 

om noe felles tredje (Skjervheim)

Tove Lafton



Hva vi si
er Hva vi gjør

Relasjoner

Kulturell-diskursive 
arrangementer

Materiell-økonomiske 
arrangementer

Sosial-politiske arrangementer





Didaktisk relasjonsmodell


